
Krizantém
táplálási javaslat

Tápanyag-utánpótlási javaslat cserepes krizantém termesztéséhez
A cse re pes kri zan tém föld ke ve ré két le he tő leg úgy ál lít suk össze, hogy a me leg idő szak ban a sza bad ban se 
szá rad jon ki. A cse re pes kul tú ra föld ke ve rék pH-ját szük ség ese tén kü lön mész ada go lá sá val ál lít suk be a kí vá-
na tos 5,8-6,0 pH ér ték re. Alapműtrágyaként keverjen a közeghez Osmocote-ot. Az 5-6 hónapos hatástartalmú 
szabályozott tápanyag-leadású Osmocote alapműtrágya a hatástartam ideje alatt folyamatosan ellátja tápanyag-
gal a növényeket. Használata jól összehangolható öntözőműtrágyáinkkal, így az új Universol termékválaszték 
tagjaival, illetve a szélsőséges vízminőséghez igazodó, kiemelkedő áruminőséget adó Peters műtrágyacsaláddal 
végzett tápoldatozási programokkal.
Amennyiben az alapműtrágyát nagyobb dózisban használja, úgy a tápoldatozásnál a javaslatban feltüntetett 
alacsonyabb dózist alkalmazza.

Típus DÓZIs KIJuTTATÁs

Alap-műtrágya 
általános javaslatra

Osmocote Exact standard
15-9-12+2MgO+ME, 5-6 hónapos

2,5-3,5 kg/m3

Cserepezés előtt  
a termesztő-közeghez keverve

Alap-műtrágya 
magasabb tápoldatozási igényre

Osmocote pro  
19-9-10 +2MgO+ME, 5-6 hónapos

2,0-3,0 kg/m3

Alap-műtrágya 
alacsony tápoldatozási igényre

Osmocote Exact Hi.End
15-9-12+2MgO+ME, 5-6 hónapos

3,0-4,0  kg/m3

Tőzeges földkeverékhez javasolt alapműtrágya típusa és javasolt adagja

A vízvizsgálat jelentősége
A legtöbb termesztési és élettani probléma kiváltó oka az öntözővíz minősége. A termelés biztonsága érdekében 
érdemes először vízvizsgálatot végeztetni, és a víz összetételének, illetve a termeszteni kívánt növények fejlett-
ségi fázisának megfelelő műtrágyát alkalmazni. Az öntözővíz sótartalmának hatására nő a termesztőközeg EC 
értéke és kedvezőtlenül alakulhat a pH szintje is, ami befolyásolja a gyökerek fejlődését.

Lágy öntözővíz?
Használjon lágy vízhez kifej

lesztett összetételű műtrágya
típusokat kiegészítő kalcium 

és magnéziumpótláshoz, 
egytartályos rendszerben.

Kemény öntözővíz?
Használjon a vízlágyító hatású  

tápoldat típusokat,  
hogy kedvezően alacsony  

szinten tarthassa  
a termesztőközeg pHját.

Normál víz
minőség

Általános
felhasználás

Választható Választható



Kiegészítő kalciumellátáshoz használja az Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME összetételű öntözőműtrágyát vagy vízoldható kalciumnitrátot, az öntözővíz kalciumtartalmától függően  
0,5–1 gramm/ liter dózisban.
FIGYELEM! A kalciumtartalmú műtrágyákat külön juttassa ki! Universol Soft Water típusok és az Universol White kalciumnitráttal egy tartályban keverhetőek, a többi típus esetében a kalciumnitrát 
műtrágyát külön tartályban keverje be. A pontos dózis függ a növény fejlettségi fokától, Osmocote dózisától, tápoldatozás gyakoriságától. További kérdésekkel forduljon az ICL szaktanácsadóihoz!

VÍZMINŐSÉGTŐL FÜGGŐEN

VÍZMINŐSÉG 
INdÍTáS TELEpÍTÉS 

uTáN 2 hÉTIG
VEGETaTÍV SZakaSZ

bIMbókÉpZŐdÉS 
SErkENTÉSE, 

GyökÉrVáLTáS
GENEraTÍV SZakaSZ

Öntöző-
műtrágya

Lágy öntözővíz  
(esővíz) esetén

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol Soft Water 213r 
14-7-22+5CaO+2MgO+ME 

+ kalciumnitrát

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol Soft Water 213r 
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

kemény öntözővíz 
esetén

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol hard Water 211 
23-10-10+2MgO+ME

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Jó vízminőség 
esetén, nagy adagú, 
nyári öntözésekhez

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol Zöld
23-06-10+2.7MgO +ME 

vagy 
universol kék

18-11-18+2.5MgO+ ME  
és kalciumnitrát

universol Sárga
12-30-12+2,2MgO+ME

universol Narancs
16-5-25+3,4 MgO+ME

koncentráció 0,5-0,8 g/l 0,8-1,5 g/l 0,5-0,8 g/l 0,8-1,5 g/l

Osmocote + Universol – alapprogram

Megújult az Universol termékcsalád
Az ICL Specialty Fertilizers felfrissítette Universol termékválasztékát. Az Universol termékcsalád minden terméke 
több vaskelátot tartalmaz, ezáltal kedvezőbb hatással van a levél színére. Az új összetétel optimalizált mikroelem 
csomagokat, kiegyensúlyozott kalcium- és magnézium forrást, valamint még jobb oldhatóságú alapanyagokat 
tartalmaz. Az új összetételű Hard Water és Soft Water termékünk segít a kemény vagy lágy víz alkalmazása során 
felmerülő kihívások megoldásában.

Osmocote + Peters – prémiumprogram / a kiemelkedő áruminőségért
VÍZMINŐSÉGTŐL FÜGGŐEN

VÍZMINŐSÉG 
INdÍTáS TELEpÍTÉS 

uTáN 2 hÉTIG
VEGETaTÍV SZakaSZ

bIMbókÉpZŐdÉS 
SErkENTÉSE, 

GyökÉrVáLTáS
GENEraTÍV SZakaSZ

Öntöző-
műtrágya

rossz minőségű 
öntözővizekhez 

(magas EC és kalcium)

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters professional  
Hi Nitro

30-10-10+ME

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters professional  
pot plant Special   

15-11-29+ME

kemény vizekhez 
(magas ph és hCO3)

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters Excel  
hard Water Grow Special 

18-10-18+2MgO+ME

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters Excel  
hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

kalcium tápláláshoz 
/ lágy öntözővízhez 

(esővíz)

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters Excel  
CalMag Grower

15-5-15+7CaO+3MgO+ME

peters professional 
plant Starter
10-52-10+ME

peters Excel  
CalMag Finisher

 13-5-20+7CaO+2MgO+ME

koncentráció 0,5-0,8 g/l 0,8-1,5 g/l 0,5-0,8 g/l 0,8-1,5 g/l

Kiegészítő kalciumellátáshoz használja a Peters Excel CalMag típusú öntözőműtrágyákat kalciumnitrát műtrágyákkal kombinálva. Egy tartályban keverhetőek.  
Figyelem az egyéb Peters típusok nem keverhetőek egy tartályban kalciumnitráttal.
Tipp: a multiflora krizantémok vegetatív szakaszban nagyobb nitrogén és kalcium igényt mutatnak, plusz kalciumnitrát adagolása lehet szükséges. 

Peters termékcsalád
Minden Peters típus - Professional, Excel - tartalmazza az M77 speciális kelátcsomagot, ami különleges segítség  
a mikroelemek jobb hasznosulásához, és látványos, gyors növényi reakciókhoz.
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Gyártó: Everris International B.V. (az ICL csoport tagja)
2422PD Heerlen, Nijverheidsweg 1-5.
Hollandia 
E-mail: ugyfelszolgalat@icl-group.com
www.icl-sf.com

az Everris International b.V. (Egyesült királyság,  
hollandia, Németország) ISO 9001 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.
az Everris International b.V. heerlen ISO 14001 és OhSaS 
18001 szabvány szerinti tanúsítással is rendelkezik.
az Everris International b.V. az ICL Specialty Fertilizers 
tulajdonában lévő önálló jogi személy.

Everris International B.V. (UK, Netherlands, 

according ISO – 14001 and OHSAS – 18001.
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.

Szaktanácsadás:
kelet-Magyarország: Gócza Szabolcs  |  06 (30) 525 9429  |  szabolcs.gocza@icl-group.com
Nyugat-Magyarország: Mayerhoffer attila  |  06 (30) 396 1252  |  attila.mayerhoffer@icl-group.com 
románia: konya rudolf botond  | +4 0722 107 265 | rudolf.konya@icl-group.com
Szlovákia: robert Fagoš | +420 703 490 757 | robert.fagos@icl-group.com
Szerbia és horvátország: Zoran Salopek | +385 99 5354 680 | zoran.salopek@icl-group.com


